
Møtereferat FAU Tåsen skole  

Dato: 6.11.17 

Tilstede 22 representanter. 

Sak 1. Godkjenning av dagsorden og referat. Godkjent 

Sak 2. Orientering fra rektor 

Orientering om arbeidet med opplæringsloven § 9a-1 «Alle elever har rett til et godt skolemiljø». 

Rektor redegjorde for saksgangen når sak blir meldt inn til skolen. Det er utarbeidet maler for 

hvordan skolen skal gå fram og følge opp sakene.  

Budsjett for Osloskolen. Budsjettet for Osloskolen vedtas 13. desember. Det er en bekymring om at 

budsjettet igjen kuttes. Rektor skal på høring i komiteen medio november. I en rapport fra Deloitte 

som evaluerte ressursfordelingsmodellen som brukes i Osloskolen kommer det fram at enkelte skoler 

på Oslo vest driver på grensen til det forsvarlige. Rektor oppfordret FAU til å følge saken og vurdere 

tiltak. 

Elever til Nordberg ungdomsskole. Tåsen skole kartlegger hvor mange elever som skal over til 

Nordberg. Enkelte elever ved skolen bor ikke i skolekretsen, og bor da i andre opptaksområder. 

Skolen vil på et senere tidspunkt ha oversikt over antallet. 

Sak 3. Arbeidet i komiteene med oppsummering.  

Sosial: Det er opprettet en side på Facebook. Siden heter Tåsenforeldrene. 

https://www.facebook.com/groups/2178459742380688/ Gruppen er opprettet av FAU, og er åpen 

for alle foreldre. Her kan dere dele tanker og idéer som gjelder skolen vår. Formålet er å 

opprettholde, forbedre og skape et godt skolemiljø. Videre vil denne siden benyttes til å dele 

informasjon, debatter, spørsmål og svar oss foreldre i mellom. Det er bare melde seg inn.  

Fysisk: Trafikk situasjonen ved Tåsen skole var oppe igjen. Bilbruk i henting og leveringssituasjonen 

kan skape farlige situasjoner. FAU har fått innspill fra klasser om at leveringssituasjonen er enkelte 

ganger kaotisk. Komiteen jobber videre med saken. Det oppfordres til å respektere trafikkskilt, 

trafikkregler og ta hensyn. 

AKS: Se på erfaringene etter foreldreovertatt AKS. Vurdere om dette bør bli en fast ordning slik at 

personalet på AKS kan bruke dagen til kompetanseheving.  

Styret: Arbeidet med ny modell for komiteer i FAU og Tåsen skoles venner plassering i 

skoleorganisasjonen.  

Urix/Fag: Jobber for å vurdere hva Tåsen FAU kan gjøre vedrørende budsjettsituasjonen.    

Sak 4. Eventuelt. Ingen saker. 

Neste møte FAU Tåsen er mandag 15. januar 

 

https://www.facebook.com/groups/2178459742380688/

